
  كيف املوقف السابق ، ما هو ؟   الشيخ :
شيخ ، هو املوقف احلاسم جتاه املبتدعة ، واحلقيقة عندنا املبتدعة ، فكل من يتوسل فهو مبتدع ، كل  السائل :

حلد إىل أن كل من مل حيرك إصبعه يف التشهد ، يعين موقفه ال يكاد أن من يستغيث فهو مبتدع ، بل يصل ا
  يكون طيب يف هذا األمر

  أي نعم نعم الشيخ :
فأصبح شيخنا أساس موقف الشباب أنه احلدة يف جتاه القبوريني يف جتاه املتوسلني ، يعين حدة تامة ألنه  السائل :

، واستغاثتهم بغري اهللا يعين واضحة وال خيفيها منهم أحد ،  عندنا يا شيخ بصراحة القبوريون أمرهم واضح وجلي
بل ويعادون أهل السنة ا ، بل وميكرون على أهل السنة أحيانًا وكما هو موجود اآلن وتسبب هذا يف مشاكل ، 

علم عندنا  فعندما مسعوا هذه الفتوى ، احلقيقة منهم من بقي يلتفت مييًنا ومشاًال ، إال أن احلمد هللا ، موقف أهل ال
  كان واضًحا وفهموا مرادك يا شيخ ، فاحلمد هللا وضحوا األمور .

  على كل حال بارك اهللا فيك الشيخ :
  وفيك بارك السائل :
هذا الذي تذكره بالنسبة لبلدكم ، البالء عام يف كل بالد الدنيا هكذا ، يعين أهل البدعة خياصمون أهل  الشيخ :

لقاب السيئة وال يكتفون بذلك ، بل يتقولون عليهم األقاويل ويفرتون عليهم السنة ، وينبذوم يف كثري من األ
األكاذيب يف سوريا هكذا كنا ، وهنا ال نعدم أن جند أيًضا من يرمي أتباع السنة أو السلفيني مبا ليس فيهم ، 

، هؤالء مل يتصلوا مع  لكن الذي أريد أن أقوله بالنسبة إلخواننا يف الغيب الذين يعيشون أو يف غريها من البالد
األلباين كثريًا ، ال شخصًيا وال علمًيا ، وإمنا التقطوا منه بعض الفتاوى أو بعض التسجيالت ، أو قرأوا له بعض 
الكتب والرسائل والدات ، لكن ما أخذوا عنه املنهج السلفي العام ، فإذا ما مسعوا مثل هذه الفتوى ظنوها شيًئا 

ا منذ كنت يف سوريا ، والعداء على أشده بيننا وبني أهل البدعة ، مث إذا كانوا هم يعادوننا جديًدا ، أنا أفيت ذ
وال حياولون االقرتاب منا ، واإلسالم جيمعنا مجيًعا ، فال ينبغي أن نكون مثلهم ، بل ينبغي علينا أن نكون خريًا 

عز  - ونعم ، ومن أىب ، فإذا كان اهللا منهم ، فنحن دعاة هدى ودعاة إىل اخلري ، ندعوهم فمن استجاب فبها 
، ولذلك فأنا يف كثري من  (( إن عليك إال البالغ ))،  (( لست عليهم بمصيطر ))يقول لنبيه :  - وجّل 

حماضريت وكلمايت أقول هلؤالء املبتدعة أو هؤالء الضالون هم حباجة أن نشفق عليهم وأن نرمحهم أكثر من أن 
  ذلك ألم مرضى ، مرًضا روحًيا إذا صح التعبري . نعاديهم وأن ننتقم منهم ، 

يسجل يعين ما قل وما كثر من كلمايت كما  - كما تروون   -فاخلالصة أن هذا ليس شيًئا جديًدا ، أخونا هذا 



تروون ، فعنده أشرطة عديدة جًدا ، تدندن كلها حول اإلشفاق على هؤالء املبتدعة وعلى أن الصالة خلفهم 
ذي ذكرته آنًفا ، ماداموا يف دائرة اإلسالم ، فأما إذا خرجوا عنها فإىل جهنم وبئس املصري ، هذا جائزة بالشرط ال

  رأينا ليس حديثًا أبًدا ، لكن قد يكون حديثًا بالنسبة ملن بلغه حديثًا . أي نعم .
أو شهرين  شيخ ، الكالم عن اجلهاد األفغاين مل يصلنا احلق من كالم جنابك إال قبل شهر ونصف السائل :
  تقريًبا . 
  وحنن منذ سنني نُفيت ذا .  الشيخ :
وال حول وال قوة إال باهللا ، وكان احلقيقة كنت أريد أقول أن اإلخوة الذين تربوا على فتواك أو كتاباتك  السائل :

  . ...احلقيقة كانوا يفتقرون إىل هذا األمر ، وحىت عندما وصلت الُفتيا مل حترك فيهم يعين 
  ساكًنا .  :الشيخ 

ساكًنا ، أو ال يُرى على وجوههم أثر ذلك ، فاحلقيقة نريد أمًرا يف ذلك ، أو توجيًها خاًصا إىل احلقيقة  السائل :
  إخواننا بصورة عامة هناك وهؤالء بصورة خاصة يعين ؟ 

  أنا ، بارك اهللا فيك الشيخ :
  وفيك بارك السائل :
وال رئيس مجاعة أو طائفة أو حزب ، إمنا أنا طالب علم كما ترون ،  ال أعترب نفسي زعيًما وال مرشًدا الشيخ :

( كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين وإذا اقتنعت بشيء نشرته بني الناس ، وكلنا كما جاء يف احلديث : 

" ما منا من أحٍد إال رد أو ُرد عليه إال صاحب كلنا معرض للخطأ ، كما جاء عن بعض السلف :   التوابون )
. ولذلك فأنا كثريًا ما أُسأل فأجيب ، لكين ما نصبت  " -صلى اهللا عليه وسلم  - ذا القرب وأشار إىل قرب النيب ه

نفسي يوًما آمرًا ألحد ، بأمر يصدر مين ، وإمنا أقول هذا ُحكم اهللا ، فمن اقتنع به وجب عليه إتباعه ، ومن  
 قيلت يف مناسبة اجلهاد يوجد عديد من التسجيالت كان عنده أصوب منه فليأتينا به ، ولذلك فالكلمات اليت

عند األخ هذا وغريه ، فليس عندي شيء جديد يف املوضوع على حد قولك إنه يعين تصدر أمر ، لست بالذي 
  يأمر وإمنا أنا أفيت فقط . 

  هل قُلت إن اجلهاد يف أفغانستان بالوجوب ؟ وهل حنن .. السائل :
  . ...يستطيع  نعم ، بالوجوب لكل من الشيخ :
  فهل حنن نأمث شيخنا  ؟  السائل :
كل من استطاع فهو آمث ، وكثريًا ما ُنسأل أسئلة تتفرع عن هذا احلكم ، فال نستطيع أن حندد لكل فرٍد   الشيخ :



(( بل اإلنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى هل هو جيب عليه أو ال جيب ؛ ألن األمر كما قال تعاىل : 

إنسان يكون وحيد أبويه وهو قوي البنية ، وال عذر له لو كان ليس له أبوين لتوجب عليه  ُربَ  معاذيره ))
االنطالق فورًا ، لكن وجود أبوين له وليس معهما من يقوم خبدمتهما ، حينئٍذ نقول الزم واجبك يف خدمتهما ، 

جيب على هذا أن ينطلق للجهاد  أما إذا كان هذا الوالد له أوالد آخرون يقومون بواجب خدمتهما ، حينئٍذ نقول
يف سبيل اهللا ، وبني هذه الصورة وتلك الصورة صور كثرية وكثرية جًدا ، من الصعب للمفيت أن يعطي فيها فتاوى 

( استفِت قلبك ، وإن أفتاك الناس صرحية ، وإمنا األمر كما قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح : 

  .  أو أفتوك )
ا حيتاجه أهل البلد ؟  شيخ السائل :

ً
  ، وإن كان عامل

هذه يعين عذر مسعناه من كثري من املشايخ السعوديني ، كان جوابنا : إن تلك البالد حباجة إىل علم  الشيخ :
  هؤالء أكثر من حاجة بالدهم إىل علمهم ، واضح جوايب ؟ 

  وإن كان يف العراق ؟  السائل :
لكن أردت أن أثبت لك ذلك ، هل  - وهم كذلك  - تعتقد أن العراق وإن كان يف العراق ؛ ألنه هل  الشيخ :

  تعتقد أن العراق ما بلغتهم الدعوة السلفية ؟ 
  نعم .  السائل :
  بلغتهم الشيخ :
  نعم بلغتهم السائل :
  وهل تعتقد أن األمر كذلك يف أفغانستان أم األمر ليس كذلك ؟  الشيخ :
  واهللا ال أدري يا شيخ .  السائل :

بال شك األفغان بالد أعجمية ، وليس فيها من دعا إىل السلفية ال من قدمي وال من حديث ، إال أنه  خ :الشي
اآلن توجد نواة للدعوة السلفية ، ولذلك فنحن نقول للعرب السلفيني ، إن كان جيب اجلهاد على عامة املسلمني 

جيب عليهم اجلهاد هناك مرتني ، أوًال جهاد  مرة واحدة يف األفغان ، العرب السلفيون أهل التوحيد وأهل السنة
بالسنان ، وجهاد باللسان هذا أوجب عليهم من غريهم ، ويف اعتقادي أن العلماء مهما حتمسوا للجهاد 
والذهاب إىل أفغانستان يف سبيل اهللا ، فسوف ال ختلوا بالدهم ممن يقوم بواجب التعليم والتوعية ألنه مع األسف 

  بالد الدنيا ، يف القيام ذا الواجب سواء يف عامة املسلمني أو يف خاصتهم نعم التقصري عام يف كل 
  رن التليفون من اخلارج 



  وعليكم السالم الشيخ :
  . ... السائل :
  حنمد اهللا ونشكره الشيخ :
  تسمح ... السائل :
  تفضل فقط صوتك ليس ظاهرا الشيخ :
  صويت . السائل :
  ايوه الشيخ :
  خنراط يف النقابة ؟ ُحكم اال السائل :
  يف النقابة ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
  هل النقابة قائمة على شريعة اإلسالم ؟ إن كان كذلك فينبغي االنضمام إليها ، وإال فال .  الشيخ :
  نعم ؟  السائل :
  ، وإال فال .إن كانت النقابة قانوا قائًما على أحكام الشريعة اإلسالمية فاالنضمام إليها وارد  الشيخ :
  بارك اهللا فيك  السائل :

.  
  وفيك بارك الشيخ :
  إذا ترك ركًنا يف الصالة ، هل تُلغى تلك الركعة ويعيد ركعة بدهلا أو يعيد ذلك الركن فقط ؟  السائل :
على حسب الركن ، إن كان الركن يف الركعة األوىل : فينبغي إعادة الركعات كلها ، أما إن كان الساقط  الشيخ :

  يف الركعة األخرية : فيؤتى بالركن دون الركعة كلها ، مسعتين ؟ 
  نعم ، إذا ترك ركًنا يف الركعة األوىل .  السائل :
  أنا أجبتك .  الشيخ :
  اجلواب غري واضح يا شيخ .  السائل :
  إن كان الركن الساقط يف الركعة األوىل فيلغي كل الركعات ، مسعتين ؟  الشيخ :
  عين ال يبين . نعم ، ي السائل :
  ال يبين . الشيخ :



  بارك اهللا فيك السائل :
  وفيك بارك . الشيخ :
  ما هو األرجح يف سجود السهو القبلي والبعدي ؟  السائل :
  جيوز األمران . الشيخ :
( لكل سهٍو سجدتين بعد ما :  - صلى اهللا عليه وسلم  -قولك يف احلديث الذي يقول فيه النيب  السائل :

  ؟  تسلم )
  يف أحاديث أخرى ، تصرح جبواز السجود قبل السالم ، ولذلك قلنا جبواز األمرين . الشيخ :
  ؟  ...بارك اهللا فيك اخلطيب إذا دخل املسجد ، هل يصلي حتية املسجد  السائل :
  املفروض يف اخلطيب أن يدخل املسجد ويصعد املنرب فورًا .  الشيخ :
  بدون أن يصلي ؟  السائل :
 هذه احلالة ليس عليه صالة حتية ، أما إن دخل املسجد وجلس يف املسجد ومل يصعد املنرب فالبد له ويف الشيخ :

  من التحية .
  بارك اهللا فيك السائل :
  وفيك . الشيخ :
إذا إنسان سها يف صالته أكثر من نصف الصالة ، فأضاف مثًال يف الرباعية ركعتني فما زاد ، فهل  السائل :

  تبطل صالته ؟ 
  ما فهمت السؤال ؟  شيخ :ال

  مثًال الظهر يصلى أربًعا ويزيد ركعتني ساهًيا ؟  السائل :
  يعين صلى الظهر سًتا الشيخ :
  نعم السائل :
  يسجد سجديت السهو .  الشيخ :
  القول الذي يقول إذا أضاف إىل الصالة مثلها أو نصفها فتبطل صالته ؟  السائل :
  ال هذا ليس عليه دليل . الشيخ :

  بارك اهللا فيك اهللا جيازيك لسائل :ا
  وإياك الشيخ :



  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :
اآلن نعرف أن األفغان يف يف احلقيقة أكثر من خرب الوارد ، ما منقول نقًال فقط ، بل حتققنا منه من  السائل :

اطام ، أن هناك تفرق بني اجلماعات ، حىت آخرها شاهدناها باحلج الذي هو برهان أشخاص معينني هلم ارتب
الدين رباين ، ذكر أن حكمت يار انفصل عنهم ، وكان جاءنا خرب أنه صار بينهم مقتلة قتل فيها كذا واحد ، 

م حتت لواء غري األوىل ، فاآلن شيخنا الشخص الذي يريد يروح جياهد هو يرى يف بعض اجلماعات االنضما
اجلهاد وأن يف بينها احتاد ، لكن البعض اآلخر منفصل ويف بينهم هذا التضارب الذي صار ، وحسب احلديث 
الذي يصري منهم أنه هناك التفرق واالختالف شديد باآلراء بينهم ، فهل يلتزم مجاعة معينة باعتقاده هو ولو 

مجاعة اليت امسها أنصار السنة احملمدية ، أظن أم عملوا أفتاك الناس وأفتوك مثًال ؟ أم أنه األفضل له هو يف 
معك لقاء يف جملتهم ، هل األفضل أن ينضم إىل هؤالء اجلماعة مثالً اليت هي أنصار السنة احملمدية ؟ أم ما يرتاح 

  هو له يف نفسه من اجلماعات األخرى ؟ 
أي طائفة منهم ؟ وإال واجب عليه أن خيتار طائفة أرى السؤال شوية حمّري ؛ ألنه هل له اخلرية أن خيتار  الشيخ :

  وليس له اخلرية ؟ 
  ال ، هو ملا يروح شيخنا ، هو جيب أن ينضم إىل مجاعة من اجلماعات .  السائل :
فإًذا ليس له اخلرية ، فعليه أن خيتار من هذه اجلماعات أو من هذه التكتالت ، ما هو أقرب إىل منهج  الشيخ :

  الكتاب والسنة . 
  طيب شيخنا ، هل هذا التكتل ، يعين أال جيعل هناك السائل :
  وعليكم السالم الشيخ :
  خرقًا يف اجلهاد األفغاين مثًال ، ليس كما هو مطلوب يف اجلهاد اإلسالمي احلق ؟  السائل :
نًيا أخر مثرة يا أخي هذا ما فيه إشكال ، هذا التحزب والتفرق ، ما يف شك أنه أوًال خمالف للشرع ، وثا الشيخ :

  اجلهاد ، االت ، اآلن تكتب يف جملتني ..
  ااهد واجلهاد .  السائل :
تبع جريدة اجلهاد ، متصل مع ثالثة من كبار  ...الة آنًفا استلمتها من الربيد ، وكنت أقرأ ، احملرر  الشيخ :

م ، موجه إليهم أسئلة ، واألجوبة هؤالء الرؤساء ، منهم سياف ومنهم حكمتيار ومنهم رباين ما امسه ، امله
صرحية إنه يف اختالف بينهم ، وأم حياولون التالقي والتفاهم إىل آخره ، لكن الشاهد : هل هذا يكون عذرًا ؟ 



أم يكون مشجًعا للحكم السابق ؟ يعين هؤالء حباجة كما قلت آنًفا بالنسبة للعلم هؤالء حباجة إىل أن يُنصروا 
احلربية ، بل من الناحية الفكرية أيًضا وليس من املعقول ، فضًال عن أنه ليس من املشروع ليس فقط من الناحية 

أن يرتكوا هكذا مهًال ، حىت يصل األمر ال مسح اهللا أن يقاتلوا بعضهم بعًضا ، فهذا اخلالف يؤكد وجوب املقرر 
  سابًقا وليس يسقطه .

جهد يشكر يف حماولته لتقريب وجوه االختالف  لكن ما  كان له  - اهللا يرمحه  - عبد اهللا العزام  ... الشيخ :
  وصل إىل الغاية املنشودة . 

حىت اآلن منعوا أسامة بن الدن ، السعودية منعته أن يسافر إىل هناك ، كان له جهود كويسه ، لكن  السائل :
  منعوه خوفًا من مصري عبد اهللا العزام ، منعوه أن يسافر . 

  صحيح . الشيخ :
حىت أن البعض يذكر أنه حماوالت عبد اهللا عزام يف هذا اال هي اليت جعلت البعض يقوم مبا قام به  السائل :

اجتاهه يعين شيخنا سؤال مقتل عبد اهللا العزام يف هذا اال ، هو شهادة إن شاء اهللا ، لكن هل هي مبثابة من 
  قاتل يف املعركة ؟ 

  ال  الشيخ :
  . ...ال يعترب من  السائل :

  هو كلمة الشهادة والشهيد صارت يف هذا الزمن رخيصة ، ووضعت يف غري موضعها .  شيخ :ال
حىت أن أحد اإلخوان يذكر لنا أنه يف واحد على املنرب عندنا هنا يف األردن ، يذكر أن الشهداء  السائل :

  الشيوعيني يف االنتفاضة يف فلسطني .. 
  ما شاء اهللا .  الشيخ :
  لون يف سبيل إعالء كلمة اهللا . الذين يقات السائل :

  يضحك الشيخ والطالب
  هذا يذكره على املنرب ، الشهداء الشيوعيني .  السائل :
لكن ما يف غرابة أنت بتسمع امسه ايش هذا ؟ جبورج مجال هذا الذي يف زمن قتال املصريني لليهود  الشيخ :

لوه شهيد وهو نصراين ، وعندنا يف سوريا ملا ُكنا جورج مجال نصراين يقولوا إنه نسف سفينة حبرية لليهود ، فجع
  هناك ، بنو مدرسة ومسوها بامسه جورج مجال ، وبعده ؟

  بارك اهللا فيك شيخنا السائل :



  وفيك . الشيخ :
شيخ ، إن شاء اهللا ، لبيان بعض األمور عندنا هناك يف الساحة يف العراق يعين ،يوجد فرق ظهرت  السائل :

أم من أهل السنة واجلماعة ، ولكن أول ما فعلوه هو إسقاط أهل العلم ، إسقاط أهل  تدعي السلفية وتدعي
العلم ، أي أنه إسقاط الشيوخ عندنا ، الذين هم يف احلقيقة معدودين على عد األصابع أو أقل من هذا ، أول 

سنة واجلماعة ، وليس هم من ما فعلوا أنه ال يؤخذ منهم فتيا ، وال يؤخذ منهم علًما ، وهؤالء ال ميثلون أهل ال
أهل الكتاب والسنة ، والذي يدعي هذا هو شخص معروف النسب أوالً ، وليس له باع يف العلم ، وإمنا هو كما 
يقولون أفندي ، نعم شيخ ، وكون له طائفة وكون له مجاعة ، واحلقيقة ظاهر غايته ، هو تأخري ُخطى إن شاء اهللا 

باب الدعوة إن شاء اهللا هناك ، هذا أول ما ظهر من دعوته فهؤالء شيخنا هلم  مضي أهل السنة واجلماعة يف
ايضا هناك مكتبة لطباعة الُكتب ، وهم يطبعون وال ندري ملاذا هذا االختالف ، يقولون شيخ اإلسالم ابن تيمية 

تاب يف األردن يف إحدى ال ميثل السلف ، ويطبعون له كتًبا كثرية ، واملكتبة امسها مكتبة الرتاث ، ورأيت هنا ك
يطبعون هذه ، لكن ال ندري ما الغاية من هذا  -رمحه اهللا  - املكتبات يطبعون رسالة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

األمر ، هل هو منفعة مادية ؟ كما هو ظاهر طبًعا من انتفاع املادة من هذا ؛ ألن كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية 
السوق إال وتنفذ ، هذا األمر واضح وظاهر هناك ، يف احلقيقة أردنا أن نبني هذا هناك أسرع رواًجا ما أن تنزل يف 

  األمر وغاية هذه الطائفة ، وحىت ُتسمى هناك جبماعة فائز هكذا يعين .. 
  فائز يعين هذا امسه ؟  الشيخ :
  نعم ، امسه فائز .  السائل :
  قدر ايش عمره تقريبا ؟  الشيخ :
يتجاوز األربعني سنة ، وهو موظف مهندس ، لكن احلقيقة دعوته ال يأخذ ا إال من عمره يا شيخ ال  السائل :

هو متهور ، وهذا احلمد هللا ، يعين يظهر على أتباعه أم ناقصي عقل وعلم ، واحلمد هللا ، لكل من يتأمل 
  حاهلم يرى هذا . 

  دعوم ؟  طيب ، منذ مىت بدأ هؤالء يظهرون يف اتمع العراقي إلظهار الشيخ :
  منذ عام .  السائل :
  فقط ؟  الشيخ :
  عام أو عام ونصف .  السائل :
آه ، طيب هل هلم شعار معني ؟ أو عقيدة يتميزون ا ؟ مثًال تسمع جبماعة اهلجرة ، جبماعة التكفري ،  الشيخ :



  جبماعة اجلهاد ، يف شيء من هذه املعاين أم ال ؟ 
  قة متخصصني يف العراق فقط ، واهللا أعلم . ال يا شيخ ، هم يف احلقي السائل :
  ال بأس ، لكن إيش شعارهم ؟  الشيخ :
  احلقيقة مل يظهروا إال عندما بدأ علم السلف يظهر ، ظهر هؤالء ضدهم شيخ السائل :

  رن التليفون :
  نعم الشيخ :
  السالم عليكم  السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :
  يا شيخ من مصر .  خالد السائل :
  هل وصلتها ؟  الشيخ :
  احلمد هللا السائل :
  محدا هللا على السالمة الشيخ :
  أعزك اهللا .  السائل :
  كيف حالك  الشيخ :
  خبري بفضل من اهللا السائل :
  كيف وجدت اجلماعة هناك ؟   الشيخ :
  بفضل موالك طيبني ويبلغونك السالم يا شيخ .  السائل :
  هم السالم ورمحة اهللا وبركاته .وعليك وعلي الشيخ :
  يا شيخ ، نقول بارك اهللا فيك السائل :
  وفيك بارك . الشيخ :
  أقول ما هو الدليل على تواتر القرآن ؟  السائل :
  الدليل هو ما عليه أمة اإلسالم مجيعهم ، حيث وصلهم القرآن دون أي زيادة أو نقصان ..  الشيخ :
   خالف الشيعة ، هل يضر ؟ السائل :
  ال يضر .  الشيخ :
  إًذا ما هو املعترب يف التواتر األغلبية ؟  السائل :



  أهل السنة واجلماعة . الشيخ :
  أهل السنة واجلماعة السائل :
يف سورة املاعون  (( أرأيت الذي يكذب بالدين ))طيب بالنسبة إلدراك اإلعجاز يف مثل قوله تعاىل :  السائل :

  يف مثل هذه السورة ؟ ، ما السبيل ملعرفة اإلعجاز 
  هذه ما كنا حتدثنا عنها يف سؤال سابق .  الشيخ :

خالد : حتدثنا عن عموم القرآن ، عندما قلت إنه يف مثًال االكتشافات العلمية اليت مل يصل إليها .. توصل هلا 
  العلم يف آخر الزمان .

  بلغتهم . نعم ، لكن قلت قبل ذلك إعجاز القرآن بالنسبة للعرب يتعلق  الشيخ :
  نعم أنا أقول اآلن بالنسبة العريب كيف يدرك اإلعجاز يف هذه الصورة ؟  السائل :
  إذا كان عربًيا وليس عربًيا استعجم ، فهو يدرك ؛ ألن القضية هذه قضية ذوقية .  الشيخ :
  يعين نكتفي كما قلت سابًقا بعجز العرب ؟  السائل :
فهم القرآن بلغته ، أما هذا ال ينفي أن يكون هناك معجزات يشرتك يف أينعم ، هو هذا ، فيما يتعلق ب الشيخ :

  فهمها حىت األوروبيون . 
  كانشقاق القمر مثًال ؟   السائل :
  أينعم . الشيخ :
  بارك اهللا فيك يا شيخنا . السائل :
  وفيك بارك الشيخ :
د القطع العلمي ، وإمنا يفيد العلم بعض علماء احلديث يقولون احلديث الذي نقل خبرب اآلحاد ال يُفي السائل :

  النظري
  نعم الشيخ :
صلى اهللا عليه  -هل هؤالء يصح هلم أن يستدلوا باألحاديث اليت نُقلت بطريق اآلحاد مبعجزات النيب  السائل :

  ؟  - وسلم 
  يا أخي أنت تسأل سؤاال ملفقا بني رأينا ، ورأي غرينا . الشيخ :
  نعم ، هذا رأي غريكم .  السائل :
طيب ، فنحن نقول أن التفريق بني حديث اآلحاد وحديث التواتر ، والتفريق بني أحاديث األحكام  الشيخ :



  وأحاديث العقائد ، هذا تفريق حمدث مبتدع ال أصل له يف اإلسالم . 
  ما سبب هذا التفريق ؟ أنتم ختالفون ؟  السائل :
  كيف خنالف ؟   الشيخ :
  ذا الكالم . يعين ال توافقون على ه السائل :
  أيوه ، حنن نقول هذا أمر ُحمدث . الشيخ :
  يعين إًذا هنا االستدالل خبرب اآلحاد على املعجزات كاالستدالل بالتواتر ؟  السائل :
  أينعم ال فرق عندنا .  الشيخ :
  وهذا حيتمل خرب اآلحاد ، أال حيتمل مثًال كما نسمع الوهم من الراوي ؟  السائل :
  ل هذا أمر حمتمل ، إال يف أحاديث وهي كثرية جًدا ، تلقتها األمة بالقبول .نعم نقو  الشيخ :
  فمثل هذه تتنزل منزلة التواتر ؟  السائل :
  أينعم .  الشيخ :
( أن العبد إذا أنكر المنكر وقد نكتت في بارك اهللا فيك حديث يف صحيح مسلم ملخص احلديث  السائل :

  ديث ؟ كيف نفهم هذا احل  قلبه نكتة بيضاء )
أوًال أنا لست أذكر أن حديث النكتة البيضاء هو يف صحيح مسلم ، فهل أنت حديث عهد باالطالع  الشيخ :

  على احلديث يف صحيح مسلم ؟ 
  ال ، نص احلديث يقول .. السائل :
  معليش ، أنا ال أسألك عن نص احلديث ، وإمنا أسألك عن عزوك للحديث إىل صحيح مسلم ؟  الشيخ :
  ال ، قريب جًدا مطلع عليه وقرأته .  السائل :
  قرأته يف صحيح مسلم ؟  الشيخ :
  نعم ، وأنا أحفظه إذا أردته .  السائل :
  هاته ما أوله ؟  الشيخ :
  باملعىن يقول صلى اهللا عليه وسلم يف معىن احلديث ..  السائل :
  ماذا كنا نتحدث ؟  الشيخ :
  . ... السائل :

  . ...سائل آخر : ميكن ما عجبهم 



  ميكن  الشيخ :
  نعم شيخنا  السائل :
  فيم كنا نتحدث ؟ الشيخ :
  . ...هؤالء الطائفة شيخنا  السائل :
أيوه ، يف احلقيقة اآلن أن الدعوة السلفية ُتستغل من مجاعات عديدة جًدا ، والذين مل يكونوا من قبل  الشيخ :

ام ويف دروسهم ، أصبحوا اآلن يعلنوا ، وهذا من هذه السنني املتأخرة يذكرون لفظة الدعوة السلفية يف حماضر 
  باب السياسة . 

  رن التليفون من اجلزائر
  نعم الشيخ :
  . ... السائل :
  ايوه الشيخ :
  . ... السائل :
  الو الشيخ :
  نعم السائل :
  الو  الشيخ :
  تكلم مع عمك  السائل :
  السالم عليكم  السائل :
  وعليكم السالم الشيخ :
  كيف حالك يا شيخ السائل :
  أمحد اهللا إليك كيف أنت ؟ الشيخ :
  من اجلزائر ... السائل :
  مرحبا الشيخ :
  عندي أربعة أسئلة إن شاء اهللا السائل :
  هاا . الشيخ :
عز  - أوًال : هناك مجاعة من املسلمني هلم أمري قد أعطوه بيعة بالسمع والطاعة ، ما زال يف طاعة اهللا  السائل :



هلا نفس األصول اليت تقوم عليها مجاعة اإلخوان ، وهلا أمري ، وهلذا األمري سلطة مطلقة على األفراد و  - وجّل 
ويطبقون بعضهم على البعض أصل الوالء والرباء وال جيوز ألحد من األفراد أن يقوم بأي عمل إال بعد االستئذان 

  رًعا ؟ ، فهل جيوز االنضمام إىل هذه اجلماعة ؟ وما حكم هذه اجلماعة ش
ال جيوز االنضمام إىل مجاعة يلتزمون مثل هذه األحكام اليت خصها الشارع احلكيم باإلمام األعلى وهو  الشيخ :

اخلليفة ، أما أمري يُبايع هنا وأمري يبايع عندكم هناك .. وهكذا ، ويشرتطون ما ذكرت من الطاعة العمياء ، فهذا 
  م إليهم .ليس من اإلسالم يف شيء ، وال جيوز االنضما

  هناك سؤال ثان  السائل :
  نعم تفضل . الشيخ :
بارك اهللا فيك ما حكم يعين التخيم ، يعين هناك مجاعة ، بعض اجلماعات اإلسالمية تقوم بالتخيم  السائل :

  على الشواطئ يعين يذهبون إىل شاطئ البحار ويقيمون هناك أيام ، ما حكم هذه اجلماعة شرًعا ؟ 
  ية سؤالك من أي ناحية؟ من أي ناح الشيخ :
يعين حكمها شرًعا ، هناك مجاعات إسالمية تقوم على شواطئ البحار تقوم باملخيمات يعين حكمها  السائل :
  شرًعا ؟ 
يا أخي ، ملاذا يقومون هناك ؟ للنزهة ، لالستجمام ، للرتويح عن النفس ، للدعوة ؟ ما يكفي هذا  الشيخ :

  السؤال جيب توضيحه . 
هناك مجاعة يقولون أم للعبادة يعين ، فهل هذا املقام للعبادة وإن كان فيها أحاديث ومواعظ كثرية كل  السائل :

  يوم ، وهل جيوز شرًعا وإن كان للعبادة ؟ 
  خيرجون إىل الساحل للعبادة ؟  الشيخ :
  هم يعتقدون ذلك .  السائل :
  ا يفعلون هناك ؟ اهللا أكرب ، يا أخي أنا سألتك ملاذا خيرجون ؟ ماذ الشيخ :
يذهبون إىل الشاطئ ليطبقوا احلديث ، والعلم ونصيحته وإن كان صحيح أو ضعيف ، فالعلم هللا ،  السائل :

أمور ثالثة ومنها السباحة متثيًال هلذا احلديث أو القول  والعلم  ( علموا أوالدكم )يتخذونه يف احلديث يقول ، 
  جيوز شرًعا ؟  ...ن السباحة ومنها لوجه اهللا يعين ، فهل هذا املقام هللا وصحته ، فيقومون إىل الشواطئ ويتعلمو 

إذا كانوا يلتزمون األحكام الشرعية وهم مقيمون هناك بقصد أن يعلموا أوالدهم السباحة فهذا أمر  الشيخ :
مشروع ال خالف فيه ، لكن أشعر وأحس أن وراء سؤالك شيء أنت ما تُعرب عنه ، ولذلك أقول لك ، هذا 



لسؤال أجله وسجله عندك يف ورقة على هدوء ، وعلى مهل حىت تستوعبه وجتمع أفكارك فيه ؛ ألن السؤال ا
و و اخل ، هذه كله أمر جائز شرًعا ،  ...غريب جًدا ، ناس يذهبون إىل السواحل ، وناس يذهبون إىل اجلبال 

ه يل فيما بعد ، وإذا كان عندك لكن ينبغي أن نعرف ما هي مقاصدهم ؟ ما هي غايام ؟ فسجل سؤالك وقدم
  السؤال الثالث فهاته .

  إذا كانت هناك مجاعة وهلا أمري ، هل هذا األمري ملزم بالشورى ؟  ...هناك سؤاالن فقط  السائل :
  هل هذا األمري ملزم بالشورى ؟  الشيخ :
  نعم السائل :
  تسأل هذا األمري ملزم بالشورى الشيخ :
  اك مجاعة وهلا أمر ، فهل هذه األمري ملزم بالشورى ؟ يعين إذا كانت هن السائل :
ملزم بالشورى ، وغري ملزم بالشورى ، إذا اقتنع مبشورم ، وجب عليه أن يتمسك ا ، إال متسك  الشيخ :

  بعلمه ، فهل هذا األمري عامل بالشرع ؟ مصيبة هذه الدنيا هي األمراء يف كل بلد فيها أمري . 
  هذا العمل ...ل يل اطرح هذه األسئلة على الشيخ قال قائ ... السائل :
  وأنا اجيبك الشيخ :
  يعين إذا كانت هناك شورى يعين من الكتاب والسنة ، يعين يتفقون على كالم واحد ، فيجوز ؟  السائل :
أن  ال يا أخي ، األمري يف اإلسالم يستشري أهل الرأي والعلم الذين حوله ، مث بعد أن يستشريهم إما الشيخ :

يعمل مبشورم وإما أن يعمل برأيه واجتهاده ، وهناك تعبري عصري يقول الشورى هل هي ملزمة أم هي معلمة ؟ 
  واجلواب هي معلمة وليست مبلزمة ، فهمتين ؟

  نعم السائل :
  الو  الشيخ :
  ليست مبلزمة السائل :
  فهمتين اهللا يهديك الشيخ :
  نعم  السائل :
  هات غريه . الشيخ :
  السؤال الرابع : يدور حول االنتخابات وما حكمها شرًعا ؟  : السائل

  ال يوجد يف اإلسالم انتخابات ، وإمنا يوجد الشورى .  الشيخ :



هناك سؤال خامس واألخري إن شاء اهللا : أعمل شركة وعندما أقبض املال آخر السنة يعين منأل صكوك  السائل :
  ، يعين ما حكم الصكوك الربيدية شرًعا ؟ 

  ما فهمت .  لشيخ :ا
  يعين ما حكم الصكوك الربيدية شرًعا ؟  السائل :
أنت يا أخي ذكرت الشركة ، مث اختصرت الكالم وسألت عن الصكوك الربيدية فماذا تعين بالصكوك  الشيخ :

  الربيدية ؟ 
ي سيقبضه مث يعين يف آخر الشهر عندما العامل يقبض املال ، فيجب عليه أن ميأل صكا باملبلغ الذ السائل :

  هذه الصكوك ما حكمها شرعا هل جائز؟. ...يدفعه للشركة مث يقبض املال 
   ...سائل آخر : 

سؤاله عجيب ، الذي يفهم من كالمك يا أخي أن املوظف يف الشركة ال يستطيع أن يأخذ راتبه  الشيخ :
  الشهري إال بأن يُقدم صًكا ، أهكذا تعين ؟ 

  ا حكم هذه الصكوك يعين شرًعا ؟ نعم ، هل هناك يعين م السائل :
يعيد السؤال سجل سؤالك هذا يف ورقة ، أضفه إىل السؤال السابق وسجله يف ورقة وأوضحه ، حىت  الشيخ :

  نستطيع أن جنيبك عليه والسالم عليكم . 
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته .  السائل :
  ما شاء اهللا الشيخ :

  ر ال يفهمون العربية جيًدا . سائل آخر : إخواننا يف اجلزائ
  سائل آخر : أرى أن يسجل اجلواب

  معليش ما يهمنا لكن هو يسجل السؤال الشيخ :
  يال يا أبو ليلى ، الساعة احلادية عشرة ونصف . الشيخ :

  رن التليفون 
  أبو ليلى : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  تهوعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفر  الشيخ :
  أبو ليلى : مساكم اهللا باخلري شيخنا

  مساك اهللا باخلريات والربكات الشيخ :



  أبو ليلى : طمنا عن صحتكم
  احلمد هللا رب العاملني خبري  الشيخ :

  أبو ليلى : أعانك اهللا
  اهللا حيفظك  الشيخ :

  أبو ليلى : بارك اهللا يف عمركم
  اهللا جيزيك اخلري ويتقبل منك الشيخ :

  ني يا رب العاملنيأبو ليلى : آم
  كيف حالك   الشيخ :

  أبو ليلى : اهللا يكرمك يا شيخي أريد تكون أنت خبري
  اهللا يبارك فيك أنا خبري وإياك إن شاء اهللا الشيخ :

  . ...أبو ليلى : ما دمت أنت خبري حنن واحلمد هللا خبري واحلمد هللا 
  ددة يف أن ُتكمل هذا اليوم . األخت باتت بنية صيام قضاء عليها ، لكن هي اآلن مرت  السائل :
  ملاذا ؟  الشيخ :
  ليس لشيء .  السائل :
  هي تصوم قضاء مما عليها ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
  طيب ، وتسحرت ؟  الشيخ :
  نعم يا شيخنا .  السائل :
  وماذا تعين بالرتدد الذي عرض هلا ؟  الشيخ :
  ، هل تكمل الصيام أو تفطر هذا اليوم . تقول ال لشيء يعين أا مرتددة بالنية  السائل :
  ال ، معناها ليس مرتددة يف النية ، مرتددة باملثابرة على الصيام وإال تفطر الشيخ :

  أبو ليلى : أي نعم
  هكذا يُفهم منها .  الشيخ :

  أبو ليلى : أي نعم ، هي تقول هكذا . 
ها كان صحيحا ، واآلن مثل الذي يقول يقدم يعين ما مرتددة يف نيتها ، فنيتها كانت صحيحة وسحور  الشيخ :



  رجال وتأخر أخرى ، هل تظل صائمة أم تفطر هكذا ؟ 
  أبو ليلى : أينعم هكذا . 

اآلن فهمنا أنه يف عندها تردد ، فما هو السؤال ، فهل هو تعين جيوز هلا أن تفطر أم ال ؟ هل تعين هذا  الشيخ :
  ين بالسؤال ؟ الرتدد يُفسد عليها صومها أم ال ، ماذا تع

  أبو ليلى : أحسنت يا شيخنا ، االثنتني يعين وبارك اهللا فيكم . 
وفيك بارك ، أما ترددها هل تفطر أم متضي يف الصيام ، فذلك ال يُفسد عليها صومها هذا اجلواب عن  الشيخ :

؟ اجلواب ال جيوز ألن  االحتمال األول ، أما اجلواب عن االحتمال اآلخر ، فهو هل جيوز هلا أن تفطر أم ال جيوز
اجلواز خاص يف النوافل ، وهي تقضي ما كتب اهللا عليها ، ولذلك فيجب عليها أن تستمر يف صيامها ، وأن 

  ترفع عن نفسها ترددها ، واهللا يتقبل منها إن شاء اهللا . 
  أبو ليلى : جزاك اهللا خريا شيخنا نفرض أا أفطرت ماذا عليها ؟ 

  ، كما لو أفطرت يف رمضان ، عليها أن تقضي ذلك اليوم مرة أخرى .  عليها إمث كبري الشيخ :
  أبو ليلى : يعين يومني تقضي اليوم األول عن األول ، واليوم الثاين عن اليوم الذي ترددت فيه ؟ 

  ال ، ال عليها فقط يوم واحد الشيخ :
  أبو ليلى : فقط

  هو اليوم الذي أفطرته ال مسح اهللا تكون آمثة الشيخ :
  بو ليلى : نعم ايوهأ

  لكن ما يكون قضت ما عليها من ذاك اليوم ، بقي هذا يف ذمتها .  الشيخ :
  أبو ليلى : وجزاك اهللا خريًا يا شيخنا

  وإياك الشيخ :
  أبو ليلى : والسالم عليكم 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :


